မမွနမ
္ ကန္လပ
ု ေ
္ ဆ ာ္မမ
မ မ ်ာကကု သတာ္်ာေပ်ာတကာ
ု ္ က ်ာာ ာ္်ာ

လကမလ
္ ည္မတ
မ က
ကု ္ မက္ော်ာ်တ္က္ ာ
္ ္လစ
ွ ထ
္
်ာေသ Hotline

UNDP

UNDP

သည္

မမွန္မကန္

လုပ္ေဆ ာ္ာ ာ္်ာမမ ်ာ်ေပအေပၚ

သတာ္်ာေ

န္ထမ္်ာမမ ်ာ္ႏွာ္

ပ်ာတကုာ္ က ်ာမမ် ်ာလံု်ာကကု်ေလ်ာ်နက္ကာ
ကု ္တ္တ္ယေဆ ာ္ာက
္ ္လမက္်ွက

လကမ္လည္ာ ာ္်ာ၊

ပါသည္။ စ ာာ္်ာစစ္္ႏွာ္ စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာော်ာာံု်ာ (Office of Audit and

်ထူ်ာ် ္ာ္်ော်ာမမ ်ာ္ႏွာ္

Investigation–OAI)

လကာ္ပကုာ္်ာဆကုာ္ာ

သည္

UNDP

ကုလသမဂၢကမာ္ တ္စံ္ႏမန္်ာမမ ်ာကကု

၏

ဥပေဒမူေဘ ာ္

္ႏွာ္်ညအညီ

လကက
ု န
္ ာ ာ္်ာမာွကမမဆုကာ္ာ

တကုာ္ က ်ာ

မက္မမ ်ာကကု ်ဓကကလက္ ံသည္ ာံု်ာာ စ္ပါသည္။

ကကစၥာပ္မမ ်ာတ္ာ္ UNDP

န္ထမ္်ာမမ ်ာ ပါ ာ္ပတ္သက္ေနာ ာ္်ာ

သတာ္်ာ် မက္်လက္မမ ်ာကကု

သက်သ
ွက ူ

မည္သူမဆကသ
ု ည္

စသည္

်ော်ာေပအေပၚ

စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာ္ႏုကာ္ာန္ Investigations Hotline မွတဆာ္ေပ်ာပကုတကုာ္ က ်ာပါာန္
်ထူ်ာတုကက္တ္န္်ာပါသည္။
၎တက်
ု ်ာယ

ာပန္လည္ဆက္သ္တ္

် မက္်လက္မမ ်ာကကုယ ေပ်ာ ္ႏက
ခ ုာ္သလကု

်မည္မေ

္ဘခလည္်ာ

သတာ္်ာေပ်ာ္ႏကုာ္ပါသည္။
သကုေသ ္

်လခသ
္ ု်ာံ စ ်ာာပာမမတကက
ကု ုမူ

မည္သည္ေနာ ၊
်ော

်မည္မေ

Hotline

်ာ စ္်ပမက္မမ ်ာတ္ာ္

သကု

မည္သူ၊

္ဘခ

လုပ္ပကုာ္ ္ာ္် ာ
တကုာ္ က ်ာ၍

မာပါ။

သတာ္်ာေပ်ာပကုေသ ် ါခါ၌

်ဆကုပါ

မည္သည္်ာ

မည္သည္် မကန္တာ
္ ္၊

ံ် မက္်လက္မမ ်ာ်ပါ် ာ္

ပါ ာ္ပတ္သက္ေနနပအညီ်ာ

မည္သကေပအေပၚ
ု ေပါက္ေ က ာ္်ာ

ဆက္္ႏ္တ္သည္

သတာ္်ာ် မက္

်လက္မမ ်ာကကု တတ္္ႏကုာ္သမွမ တကတကကမကမေပ်ာပကုာန္ တကုက္တ္န္်ာ လကုပါသည္။
တကကမေသ

သတာ္်ာ် မက္်လက္မမ ်ာ

တကုာ္ က ်ာလ သည္

ာာွကမွသ

OAI

မမွန္မကန္လုပ္ေဆ ာ္မမမမ ်ာကကု

ာံု်ာ်ေနာ ာ္
ထကော က္စ္

စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာေပ်ာ္ႏကုာ္မည္ာ စ္သည္။

စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာမမ်တ္က္
သက္ေသမမ ်ာမွ

်လ္သ
ခ ု်ာံ စ ်ာာပာလုပာ္ ာ္်ာ၊

်ာမတ္ထုတ္ာ ာ္်ာ္ႏွာ္ လကာ္ပကုာ္်ာဆကုာ္ာ

လုပ္ာန္်ာ ္ာ္တ္ာ္ယေစ ္က ်ာေ္ႏွ ာ္တွက္ာ ာ္်ာ္ႏွာ္
်ပါ် ာ္

သတာ္်ာပကတက
ု ုာ္ က ်ာသူမမ ်ာ် ်ာ

မမွန္မကန္ယ

မေတ ္မတာ ်ာာပာာ ာ္်ာ၊
လုပ္ပကုာ္ ္ာ္် ာ
လက္တုာပန္
ံ ာန္ာပာာ ာ္်ာ

ာပာမူေဆ ာ္ာ္က္မမမမ ်ာ် ်ာ

ကၽ္္ႏ္ုပ္တကုာံု်ာမွ သံု်ာသပ္်ကခာ တ္က

တကုာ္ က ်ာမမမမ ်ာကကု

စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာမမမမ ်ာကကယု ာပာလုပ္ပါသည္။

ထကုာပာ္ UNDP ကကု ထက ကုက္နစ္န ေစ္ႏကုာ္သည္မု တူဆာသည္ လကမ္လည္မမ္ႏွာ္
်ာ

်ာေသ ယော္ေ က်ာပကုာ္်ာဆကုာ္ာ မူမမွန္စ္ ယ ာပာမူမမမမ ်ာကကု ကန္ထာကက
ု ္တ မမ ်ာ၊

စအညီမံကကန္်ာ ်ေက ာ္်ထည္ေ

္သည္ မကတ္ က္် ်စည္
္ခ
်ာမမ ်ာ္ႏွာ္ ်ာ

က္မ္ႏ္ုပ္တာံ
ကု ု်ာမွ သံု်ာသပ္်ကခာ တ္၍ စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာမမမမ ်ာယာပာလုပ္ပါသည္။
မမွန္မကန္ာပာမူေဆ ာ္ာ္က္မမမမ ်ာကကုယေ် က္ပါ Investigations hotline သကု

်္န္လကုာ္်ာမွ တကုာ္ က ်ာာန္ ပံုစံကကု http://www.undp.org တ္ာ္
ာာွက္ႏကုာ္ပါသည္။ Report Fraud, Abuse, Misconduct ကကု ္ႏွကပ္ပါ။
ထကုေန က္ Online Referral Form ကကု ္ႏွပ
က ္ပါ။
်အညီ်ာေမ်ာလ္ာ ာ္ - reportmisconduct@undp.org
တတ္လအညီ ုန္်ာာ ာ္ +1 877 557 8685 (USA ်တ္ာ္်ာတ္ာသ
္
၊ ုန္်ာဘအညီလ္ ကုနက
္ မမမ မ်ွက)

တကုာ္ က ်ာသူ

မာ စ္မေန

ကၽ္္ႏ္ုပတ
္ ၏ယေမွ
ကု
မ ္မန
ွ ်ာ္ မက္

သကမမု
ု
တ္

လွမာက ႕ ွက္ထကန္်ာသကမ္်ာေပ်ာပါာန္ယေတ ာ္်ာဆကုမမမမ ်ာကကု

“စအညီမံ်ုပ္ မာပ္သူမမ ်ာ္ႏွာ္ ်ကမကာ်ာသက္ဆကုာ္သူမမ ်ာ၏
တန္ ကု်ာထ ်ာ္ႏွစ္သက္မမကကု ာာွကသည္
တ

သတာ္်ာ် မက္်လက္မမ ်ာ် ်ာ

မွနက
္ န္မမ

မာွကေ က ာ္်ာသကေနလမက္္ႏွာ္ OAIာံု်ာသကယေပ်ာပက
ု
ုာ ာ္်ာသည္ယာပစ္မမောမ က္ပါသာ ာ္
်ော်ာတူ်ာပစ္ေပ်ာ ံာ္ႏကုာ္ပါသည္။

မမုတ္မမွန္စ္ပ္စ္တ
ခ ကုာ္တန္်ာာ ာ္်ာ
် မက္်လက္မမ ်ာ် ်ာ

ာည္ာ္တ္က ယ ေပ်ာပကာု ာ္်ာမမ ်ာယာပာလုပ္ေသ
်ော်ာတူ ်ာပစ္ေပ်ာမည္ယာ စ္သည္။

တကုာ္ က ်ာာမည္နည္်ာ

လကပ္မူေပ်ာပကုာန္၊

ကမကာ်ာေ က ာ္်ာဆအညီေလမ ္မမာွကသည္

မွန္ကန္မမမာွကေသ

မည္သုကသတာ္်ာေပ်ာ

္ာပထ ်ာသည္ လကပ္စ သကု Deputy Director

မမုတမ
္ မွန္ လအညီဆည္တာ
ကု တ
္ န္်ာာ ာ္်ာ

သကုမမုတ္

မမွန္မကန္လုပ္ေဆ ာ္မမမမ ်ာကကု

(Investigations), OAI ဒုတတ
က ညႊန္ က ်ာော်ာမွ ်ာ (စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာော်ာ) ထံ

်ော ်ေနမမ ်ာမွ်ပ

န္ထမ္်ာမမ ်ာသည္

စ ာာ္်ာစစ္္ႏာ
ွ ္ စံုစမ္်ာစစ္ေဆ်ာော်ာာံု်ာ

က္စ္ာ ာ္ - +1 770 409 5008 (တစ္ကမၻ လံု်ာမွ) သကမမု
ု
တ္

တတ္္ႏကုာ္သမွမယေလ်ာစ ်ာလကုက္န ထကန္်ာသကမ္်ာေပ်ာမည္ာ စ္သည္။

UNDP

်ာ

+1 770 776 5678 (တစ္ကမၻ လံု်ာမွ၊ ုန္်ာဘအညီလ္ ကုနက
္ မမမ်ွက)
စ တကုက္မွ -ယေ

လွမာက ႕ က
ွ ထ
္ န
က ်ာ္ သကမ်ာ္ ေပ်ာာ ာ္်ာ
လကု်ပ္လ ေသ

်ဂတကလကုက္စ ်ာာ ာ္်ာ၊

သတာ္်ာပကတက
ု ုာ္ က ်ာ္ႏကုာ္ပါသည္ -

လုပ္ာန္်ာ ္ာ္ယေစ ္က ်ာေ္ႏွ ာ္တွက္မမ္ႏွာ္

Investigations

ကာ္်ာလ္တ္ ္ာ္မမ ်ာ် ်ာ

ကုလသမဂၢ ႕္ံ န ာက ်ာမမ်စအညီ်စဥ္

ပါ ာ္ေနေသ

တတကတ် ႕္ခ ်စည္်ာမမ ်ာမွ ကမ ်ာလ္န္ေ က ာ္်ာ တကုာ္ က ်ာ မက္မမ ်ာ ်ွကပါကလည္်ာ

သတာ္်ာေပ်ာပကတု
ု ကာ္ က ်ာသူမမ ်ာသည္
္ႏကုာ္မည္

်ာဆက္စပ္ပတ္သက္သူမမ ်ာ

ကု်ာတူမမ္ႏွာ္ယော္်လ္သ
ခ ု်ာံ စ ်ာာပာာ ာ္်ာ၊

်လ္သ
ခ ု်ာံ စ ်ာာပာာ ာ္်ာ၊

UNDP ၏ လုပ္ာန္်ာစအညီမံကကန္်ာမမ ်ာ်ေပအေပၚ လကမ္လည္ာ ာ္်ာ သုကမမုတ္ ်ဆကုပါ

်ာ

တမာ္

န္ထမ္်ာမမ ်ာ် ်ာ UNDP မွ

်ေသ်ာစကတသ
္ ာ
က လ
ွက ပ
ကု ါက OAI ာံု်ာသကု ဆက္သတ
္ ေ
္ မ်ာာမန္်ာ္ႏကာ
ု ပ
္ ါသည္။

န္ ံမ္ႏ
မ ွာ္ယော

ာ္မတ္သမ ဓကာမ
ွက မတကုကကု

ထကထကော က္ော က္ယာမာ္တာ္် ်ာေပ်ာနပအညီ်ာ တံု ကည္ာသည္
သတာ္်ာ် မက္်လက္မမ ်ာကကု ပံပကု်ာေပ်ာေသ
် ္႕ခ ်စည္်ာတစ္ ုယာ စ္လ ေစာန္”

